
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 9 (28.feb.- 4.mars)

INFORMASJON
Håper dere alle har hatt en fin ferie og kommer tilbake fulle av energi og lærelyst!

Det blir forhåpentligvis uteskole på tirsdag. Dere får SMS mandag om det blir
uteskole eller ikke. Fint hvis de som har ved liggende hjemme, tar med en kubbe, og
de som ønsker bålmat kan ta dette med. Vi blir på skolen de to første timene, så
dere må huske å ta med chromebooken på skolen (denne kan bli liggende til
onsdag).

Tema for ny periode er “Jeg i verden”.

Det blir prøve i brøk, prosent og desimaltall denne uka.

IST: Ved sjukdom og andre beskjeder vil vi at dere benytter SMS til fellesnummer 59 44 45
19 for å gi beskjed. Da ser  kontaktlærerene og administrasjonen meldinga. Send SMS til 59
44 45 19 med kodeord MOS7. Beate har  kontaktlærertime mandager fra 10.15 - 11.00
og hun kontaktes da på skolens nummer 907 09 311.

Line har kontaktlærertime fredag klokka 10.15 - 11.00, og hun kan kontaktes på
skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan bruke ordbok til å sjekke hvordan ord skrives, og

hva det betyr.
Matematikk Jeg kan regne med brøk, prosent og desimaltall. ( Jeg kan

forklare hva som menes med en variabel og lage et
regneutrykk med en variabel.)

Engelsk I can describe what kind of house I live in and talk about
my family. I can use prefixes and suffixes to make new
words.

Sosialt mål Jeg rekker opp hånda og venter med å prate til jeg har fått
ordet.
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UKENS LEKSER
Mandag Se læringsvideo og gjør oppgaver på Campus i kapittel 6. Du kan se

videoer og repetere det du trenger å trene på. Gjør klar niste og tøy til å
gå på tur i.

Tirsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.  Øv på kapittel 6 i
Campus. Det blir prøve på onsdag.

Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

Torsdag Gjør ferdig fordypningsoppgaven din,  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
ledeord, oppslagsform, forkortelser møller, mønstre, møbel, mytteri,

mysterium, mør.
UKENS GLOSER PUGGEBOKSEN

Prefix un-
happy - unhappy.

Suffixes - ness, -less, -ish, -able, -ous,
-ful.
ill - illness.
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